
 
 

 
 

 

 

 

Sportowy weekend w Kowarach – utrudnienia w ruchu 

Już po raz 23 w Kowarach zostanie rozegrany tradycyjny szosowy wjazd na Przełęcz Okraj, 

wyścig w tym roku będzie rozgrywany w ramach ogólnopolskiego cyklu PKO Ubezpieczenia Via Dolny 

Śląsk – Szosowy Klasyk Kowary – Okraj. Towarzyszyć mu będą VII Bieg Alpejski Kowary – Okraj oraz, 

po raz pierwszy, Bike Maraton, czyli największy amatorski wyścig MTB w Polsce. Wszystko to w 

Kowarach i na terenie powiatu jeleniogórskiego w najbliższy weekend 15 i 16 sierpnia 2020r. 

W sobotę (15 sierpnia) zmagania rozpoczną się od indywidualnej jazdy na czas spod Urzędu 

Miasta w Kowarach na Przełęcz Okraj (meta na granicy PL-CZ).  

Od godz. 9.00 do godz. 11.30 wyłączone z ruchu zostaną ulice miasta Kowary oraz drogi prowadzące 

z Kowar na Przełęcz Okraj: 

ul. Pocztowa 

al. Wolności 

ul. Rejtana 

Droga Wojewódzka 367 – Kowary – Przełęcz Kowarska 

Droga Wojewódzka 369 – Przełęcz Kowarska – Rozdroże Kowarski 

Droga Wojewódzka 368 – Rozdroże Kowarski – Przełęcz Okraj ( granica PL – CZ) 

W sobotę (15 sierpnia) do rywalizacji o godz. 12.00 ruszą  biegacze mierząc się z podbiegiem z 

Kowar na Przełęcz Okraj, w ramach cyklu Runner’s World Super Bieg 2020. W związku z biegiem, na 

czas startu w godz. 11.55 – 12.15 zostaną wyłączone z ruchu następujące ulice: 

ul. Pocztowa 

ul. Leśna 

Niedziela (16 sierpnia) będzie należeć do zawodników uczestniczących w Bike Maraton 

Kowary, czyli maratonie MTB. W związku z wyścigiem wyłączone z ruchu zostaną następujące ulice: 

ul. Jagiellończyka – wyłączona z ruchu w godz. 8.00 – 18.00 

ul. Pocztowa – w godz. 9.55-10.05, 10.25-10.35, 10.55 – 11.50 

al. Wolności – w godz. 9.55 – 10.05, 10.55 – 11.50 

ul. Bukowa (w tym skrzyżowanie z DW 367) – w godz. 10.00 – 10.10, 11.00 – 12.00 ( z przerwami na 

udrożnienie ruchu co 10 min) 

Na Przełęczy Kowarskiej (DW367) ruchem będą kierować funkcjonariusze KMP Jelenia Góra 

Więcej informacji na stronach organizatora www.szosowyklasyk.pl i www.bikemaron.com 

Za utrudnienia przepraszamy, zapraszamy do kibicowania zawodnikom 


